
Bel terug met Call History op de SPA525G en
SPA525G2 IP-telefoons met zachte toetsen 

Doelstellingen
 

De gespreksgeschiedenis is belangrijk omdat het een gebruiker in staat stelt te zien wie is
opgeroepen, wie heeft gebeld en welke oproepen zijn gemist. Hiermee kan de gebruiker de
nummers in die lijst terugbellen, als het nummer wordt weergegeven.  
 
Dit document beschrijft hoe u de gespreksgeschiedenis op de SPA525G EN SPA525G2 IP-
telefoons kunt bekijken
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA525G IP-telefoon 
・ SPA525G2 IP-telefoon
  

Bel terug van het menu Call History
 

Stap 1. Druk op de zachte toets Instellen.
 

 
Stap 2. Druk op de zachte toets voor de gespreksgeschiedenis.
 



 
Stap 3. Druk op de zachte sleutel voor Alle oproepen.
 

 
Stap 4. Selecteer een nummer in het menu dat het gewenste nummer is.
 
Stap 5. Druk op de zachte sleutel van de Kiezen of Bewerk om het geselecteerde nummer te
bellen of het nummer te bewerken voordat u belt.
 

  
Terug bellen vanuit het menu Gemiste gespreksgeschiedenis
 

Stap 1. Druk op de zachte toets Instellen.



 
Stap 2. Druk op de zachte toets voor de gespreksgeschiedenis.
 

 
Stap 3. Druk op de zachte sleutel voor gemiste oproepen.
 

 
Stap 4. Selecteer een nummer in het menu dat het gewenste nummer is.
 
Stap 5. Druk op de zachte sleutel van de Kiezen of Bewerk om het geselecteerde nummer te
bellen of het nummer te bewerken voordat u belt.
 



  
Bel terug van het menu ontvangen gespreksgeschiedenis
 

Stap 1. Druk op de zachte toets Instellen.
 

 
Stap 2. Druk op de zachte toets voor de gespreksgeschiedenis.
 

 
Stap 3. Druk op de zachte sleutel voor ontvangen oproepen.
 



 
Stap 4. Selecteer een nummer in het menu dat het gewenste nummer is.
 
Stap 5. Druk op de zachte sleutel van de Kiezen of Bewerk om het geselecteerde nummer te
bellen of het nummer te bewerken voordat u belt.
 

  
Bel terug van het menu Geplaatste gespreksgeschiedenis
 

Stap 1. Druk op de zachte toets Instellen.
 

 
Stap 2. Druk op de zachte toets voor de gespreksgeschiedenis.



 
Stap 3. Druk op de zachte sleutel voor de geplaatste oproepen.
 

 
Stap 4. Selecteer een nummer in het menu dat het gewenste nummer is.
 
Stap 5. Druk op de zachte sleutel van de Kiezen of Bewerk om het geselecteerde nummer te
bellen of het nummer te bewerken voordat u belt.
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